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ळले्डन यवेर कर्टीवने शी गोष्र्ट आऩल्मा योझा नालाच्मा भुरीरा वाॊगगतरी, तेव्शा ततने 
त्मातीर प्रत्मेक ळब्द आऩल्मा हृदमात जऩून ठेलरा आणण आऩल्मा आमुष्मात ततने शी गोष्र्ट 

अनेक लेऱा अनेकाॊना वाॊगगतरी.  

एका भोठ्मा यणधभुाऱीत ळले्डन जखभी झारा शोता आणण तो भयण ऩालरा आशे अव े

वभजून यक्ताने भाखरेल्मा जॉर्जिमातीर एका भाऱयानात त्मारा वोडून देण्मात आरे शोते. 
त्मालेऱी तो केलऱ ऩॊधया लऴाांचा शोता. त्मारा आठलते त्माप्रभाणे, दोन ददलव तो ततथे तवाच 

ऩडून यादशरा शोता आणण ताऩाने पणपणरा शोता. अधनू भधनू त्माची ळुद्धशी शयऩत शोती. 
दवुऱ्मा एका त्माच्मावायख्माच, आऩल्मा तुकडीतून भागे ऩडरेल्मा, एका भुराने त्मारा मा 
भाऱयानातून लाचलरे शोते.   

ळक्म तततक्मा त्माच्माच ळब्दाॊत भी शी त्माची गोष्र्ट वाॊगण्माचा प्रमत्न कयणाय आशे. 



वूमि शऱू शऱू आकाळाच्मा भध्मालय मेत अवरेरा भरा ददवत शोता. भी खऩूच जखभी 
झारो शोतो. जलऱ जलऱ लऴिबय भी मा मुद्धात रढत शोतो. शे याजमाॊभधीर मुद्ध शोते.  भी 
तय रशान भुरगाच शोतो आणण केव्शा एकदा घयी जातो माची लार्ट ऩाशत शोतो.  

भाझ्मा ऩामाची आग शोत शोती आणण भाझ्मा गुडघ्माच्मा लयच्मा फाजूरा एक 

फॊदकुीची गोऱी घुवून फवरी शोती ततथे अततळम दखुत शोते. भधनूच भरा झोऩ रागामची 
आणण वगऱेच ददवेनावे व्शामच.े भग ऩयत केव्शातयी भरा जाग मामची. भरा ओशामो 
याजमातीर आभच्मा ळतेालय ऩयत  जामच ेशोते. काशी लेऱा भरा अळा अधिलर्ट फेळुद्ध 

अलस्थेत बाव व्शामच ेकी भी आईफयोफय आशे आणण ततने केरेरी ताजी बफर्स्करे्ट 

ओव्शनभधनू काढून ती भरा देते आशे.  

भग भरा एक आलाज ऐकू आरा. षणबय भरा लार्टरॊ की भरा ताऩाभुऱे बाव शोत 

अवाला. ऩण भाझ्मा कऩाऱालय कोणीतयी शात ठेलरा शोता आणण भाझ्मा चशेऱ्मालय ऩाणी 
शळॊऩडरे जात अवल्माच ेभरा जाणलरे.  



“अये, तू इथ ेऩडरा आशेव म्शणज ेतू भेरेरा अवणाय,” आऩल्माजलऱच े ऩाणी भरा ऩाजता ऩाजता तो 
आलाज म्शणारा. “तुरा कुठे गोऱी रागरी  आशे? कायण गोऱी जय तुझ्मा ऩोर्टात रागरी अवेर, तय तुरा इथेच 

वोडून भरा जालॊ रागेर.”  

त्माच्मावायखा ददवणाया भाणूव भी कधीच इतक्मा जलऱून ऩदशरा नव्शता. त्माचा यॊग ऩॉशरळ केरेल्मा 
भशोगनी राकडावायखा शोता. भाझ्मावायखाच त्माच्माकडशेी वॊघयाजमाचा झेंडा शोता.  कदागचत लमानेशी 
भाझ्मा एलढाच अवेर. त्माचा आलाज ऐकून फये लार्टत शोते आणण तो भरा चाॊगरी भदत कयत शोता.  

 “गोऱी भाझ्मा ऩामारा रागरी आशे,” भी त्मारा वाॊगगतरे. “ततथ ेजय दशयले-तनऱे  झारे 

नवेर, तय ठीक आशे अवेच म्शणूमा .”  

“तुरा ऩामालय लजन  देता मेते का?” भरा भाझ्मा ऩामालय उबे कयताना त्माने पलचायरे. 

“आऩल्मारा इथनू तनघामरा शले. आऩण जय एका दठकाणी थाॊफरो तय आऩण रुर्टारॊ ना वाऩडू. 

ते घोड्मालरन मेतात आणण जखभी रोकाॊच्मा ळोधातच अवतात.”  

." 



त्मानॊतय भरा एकच गोष्र्ट आठलते आणण ती म्शणजे भी जशभनीलय कोवऱरो आणण ऩामाच्मा 
जखभेच्मा दखुण्माने थयथर रागरो. भग वलिच धवूय शोऊ रागरे. त्मानॊतय त्माने भरा त्माच्मा 
ऩाठीलय उचरून घेतरेरे भरा आठलते. भग तो म्शणारा, “ऩयभेश्लया, मा भुरालय दमा कय. तुराशी 
भाझ्मावायखॊच रागरॊ आशे.  भी तुरा ऩाठुॊगऱी घेऊन जाईन. तुरा इथ ेकवा वोडून जाऊ?”  

भरा ओढून, उचरून घेऊन तो अडखऱत जात शोता शे भरा आठलते. झाडाॊच्मा पाॊद्मा भाझ्मा 
तोंडालय आऩरू्टन तुर्टत शोत्मा आणण कोणारा ददवू नमे म्शणून आम्शी जशभनीरगत लाकून जाताना 
भाझ्मा तोंडात भाती जात शोती. आम्शी भोठ्मा कष्र्टाने रशान वशान झुडऩाॊचा आधाय घेऊन काशी 
झये ऩाय केरे, कोयड्मा जशभनीलरन याॊगत  गेरो, शे वलि भरा आठलते. मा वलि गोष्र्टी भरा अधिलर्ट 

झोऩेत अवल्मावायख्मा आठलतात. ऩण फयाच भोठा प्रलाव त्मान ेभरा उचरून केरा शे भात्र भरा 
चाॊगरे आठलते.  





भरा ऩयत ताऩ चढरा अवणाय, कायण भरा भाझ्मा चशेऱ्माजलऱ एक छान लावाची गाय गाय 

गोधडी जाणलू रागरी. कोभर, भुरामभ, शात भाझ्मा डोक्मालय ओल्मा काऩडाच्मा घड्मा ठेलत शोते.  

“फघ आता वकाऱ शोते आशे,” भरा ओर्टची खीय बयलताना एका फाईंचा आलाज आरा. 
“आऩरा  भुरगा ककती वुयेख आशे शे तुझ्मा आईरा भादशत आशे का?”  

“भी कुठे आशे? शा स्लगि आशे का?” भी पलचायरे.  

ततने भान शरलरी आणण ती शवू रागरी. “नाशी फाऱा! पऩॊकव तुरा घयी भाझ्माकड ेघेऊन आरा- 
तुरा आठलत नाशी का?”  

पऩॊकव म्शणज ेतो भशोगनीच्मा यॊगाचा भुरगा अवणाय, भी पलचाय केरा.  

तुम्शी दोघेशी ककती तयी ददलव बर्टकत शोतात, ऩयभेश्लयाचीच कृऩा म्शणून त्माने तुम्शारा 
दोघाॊनाशी इथ ेआणरे. शा एक चभत्कायच आशे.  

त्मालेऱी भाझ्मा भनात पलचाय आरा की शी रढाई  मा भुराच्मा घयाजलऱच 

चाररी  शोती  की  काम? ऩण त्माच्मा घयाच्मा भागच्मा अॊगणात रढाई  चाररी  अवेर अळी भरा 
कल्ऩनाच कयता मेईना. भी ऩरीकड ेलऱून ऩादशरे तय तो णखडकीतून फाशेय ऩाशत शोता.  

“तुरा पायवॊ काशी आठलत नाशी अवॊ ददवतॊम,” तो म्शणारा, “भाझॊ नाल पऩॊकव आमरी, भी ४८ 

व्मा  तुकडीभध्मे रढत शोतो. भाझ्मा तुकडीळी भाझी चकुाभूक झाल्मालय तू भरा वाऩडराव.”  

“भाझॊ नाल ळले्डन. ळले्डन कदर्टिव,” भी शरक्मा आलाजात म्शणारो.  

“शी भाझी आई, भो भो फे,” तो म्शणारा आणण ती भाझ्माकड े 

ऩाशून गोड शवरी.  



 “ऩयभेश्लया, शा भाझा राडका भुरगा भरा ऩयत बेरे्टर अवॊ भरा लार्टरॊच नव्शतॊ,” त्मारा कलेत घेत ती 
म्शणारी, “तवॊ भाझॊ फयॊ चाररॊ शोतॊ, पऩॊकव. जेव्शा आम्शी घय वोडरॊ, तेव्शा गयभ कऩड ेघयातच यादशरे, 

इतय वाभानशी यादशरॊ. फाकीचॊ भरा यानातून शभऱतॊ. जलऱच एक गोड्मा ऩाण्माचा झया देखीर आशे. 

भाझ्माकड ेअद्माऩ काशी कोंफड्मा आशेत आणण एक गामशी आशे, ती अजून दधू  देते आशे.”  

“ऩण म्शणज ेतू इथ ेएकर्टीच आशेव?” पऩॊकवने त्माच्मा आईरा पलचायरे. “फाकीच ेवगऱे कुठे गेरे?”  

“रढाईत बाग घ्मामरा तुझ ेफाफा भदशन्माऩूलीच तनघून गेरे. वॊकर्टात वाऩडू नमे म्शणून काभ कयणाये 

वगऱे आणण त्माॊची भुरे ऩऱूनच गेरे. ऩण भी भात्र यादशरे. भी योज देलाची प्राथिना कयत शोते. आता  देलाने 
भाझी प्राथिना ऐकरेरी ददवते कायण त्माने भाझ्मा फाऱारा इथ ेऩयत आणरे आशे,” अव ेम्शणताना ततचा 
चशेया आनॊदाने पुररा शोता. “आता तू आऩल्मा आईरा वोडून कधी जाणाय नाशीव ना, फाऱ?” ती शऱूच 

म्शणारी.  

पऩॊकव अस्लस्थ ददवत शोता ऩण तो काशीच फोररा नाशी.  

“आता भी झऱ्मालय जाते आणण शे कऩड ेचाॊगरे धोऩरू्टन धऊुन आणते,” जाण्माची तमायी कयता कयता 
ती म्शणारी. “रुर्टारॊ चा आलाज आरा, तय तऱघयात जाऊन फवा  आणण ते जाईऩमांत फाशेय मेऊ नका. भी 
नेशभी तेच कयते.” 

“इथे रुर्टार  मेतात?” पऩॊकवने आश्चमािन ेपलचायरे.  

“त्माॊनी ऩादशरॊ आशे की  इथ ेत्माॊच्मावाठी काशीच नाशी आशे…”  



आई फाशेय गेल्माफयोफय पऩॊकव भाझ्माळजेायी मेऊन फवरा.  
“ळले्डन फेर्टा,” तो शऱूच म्शणारा, “तू जया फया झाराव की आऩल्मारा रगेच इथनू तनघून जामरा 

शलॊ. आऩण भो भो फे रा भोठा धोका घ्मामरा रालतो आशोत. त्माॊना जय वभजरे की ततने वैतनकाॊना 
आवया ददरा आशे …”  त्माने ते लाक्म अध्मािलयच वोडरे. “आऩरा गणलेळ वाऩडरा, तय आऩण तो 
घारामरा शला.” 

“म्शणज ेऩयत  रढाईलय  जामचॊ?” भी पलचायरे.  

“आता तेलढा एकच भागि आशे, नाशी का?” अव ेतो म्शणारा तेव्शा भाझा चशेया ऩाॊढया पर्टक ऩडरा 
अवणाय. त्माने भाझ्माकड ेऩदशरे आणण तो म्शणारा, “ळले्डन, तू फया आशेव ना?  त ूकाऱजीत ददवतोव,” 

अवॊ म्शणत त्माने भरा वयऱ फवलरे.  

“तू भरा वे म्शर्टरॊव तयी चारेर. भाझ्मा घयातरे वगऱे भरा वे म्शणतात, ळले्डन नाशी,” भी 
म्शणारो. “आता तय तूच भाझॊ कुरु्टॊफ आशेव.”  

“चारेर, वे, ळले्डन वायखॊच आशे.” अवॊ म्शणत त्माने भाझ्मा ऩामालयचॊ ऩाॊघरण  वायखॊ केरॊ.  
“तू ऩण भरा पऩॊक म्शणत जा.” तो म्शणारा आणण शऱूच शवरा.  



ऩुढचा वफॊध आठलडा भो भो फे ने आम्शारा  चाॊगरॊ-चुॊगरॊ खाऊ घातरॊ. दधू आणण भक्माचा ब्रेड भरा 
आमुष्मात कधीच इतका चपलष्र्ट लार्टरा नव्शता. अनेक भदशन्माॊनी आता भाझ्मा ऩोर्टात कालऱे ओयडत 

नव्शते. ती भरा योज थोडॊ थोडॊ चारामरा रालत शोती. “म्शणजे तुझा जखभी ऩाम आखडणाय नाशी आणण 

त ूरॊगडा  शोणाय नाशीव.” अव ेती म्शणत अव.े  

शी जागा काशी आभच्मा ओशामोभधीर ळतेाऩेषा पाय लेगऱी नव्शती, कदागचत थोडी अगधक गयीफ 

अवेर, ऩण दोन्शीकडचा लाव वायखाच शोता. ऩाईनच्मा झाडाॊचा लाव आणण स्लमॊऩाकाचा तोच खभॊग 

दयलऱ. खायलरेल्मा ऩोकि  फयोफय उकडरेरे कडधान्म, भक्माचा ब्रेड, कच्च्मा बाजमाॊच ेवॅरड  आणण काॊदे. 

आम्शी झोऩरो की ती आभच्माजलऱ मेऊन फवामची, ळकेोर्टी वायखी कयामची आणण आभच्मालय रष 

ठेलामची. गाढ झोऩण्माइतकॊ  कधी वुयक्षषत लारे्टर अवॊ  भरा लार्टरॊच नव्शतॊ.  
“भाझ्मा आईनॊ आणण कामरो, म्शणज ेभाझ्मा लडडराॊनी, माच दठकाणी  भाऩ ओराॊडरॊ,”  भी जेव्शा 

ऩदशल्माने घयाफाशेय ऩडरो, तेव्शा पऩॊक म्शणारा. “आणण ऩरीकड ेददवते आशे ते त्माॊच्मा भारकाचॊ घय 

शोतॊ. भारक म्शणजे आमरी.” भरा चारामरा भदत कयता कयता पऩॊक ळाॊतऩणे म्शणारा.  
“तुझॊ  आणण त्माॊचॊ आडनाल एकच कवॊ काम?” भी पलचायरे.  

“अये, तुम्शी जेव्शा गुराभ अवता तेव्शा तुम्शारा स्लतःचॊ आडनाल नवतॊ. कामरोरा वुद्धा तेच 

आडनाल घ्मालॊ रागरॊ.”   



आम्शी एका झाडाखारी फवरो अवताना पऩॊकने भरा भाझ्मा घयी कोण कोण अवतॊ अवॊ पलचायरॊ.  
“भाझ्मा लडडराॊना भदत कयामरा एक बाऊ अजून घयी अवतो.” भी उत्तय ददरॊ.   
“तुझ्मा तुकडीचॊ नाल काम शोतॊ?” पऩॊकने पलचायरे. खये तय शे त्माने आधी ऩण पलचायरे शोते.  
“ओशामो २४. भाझ्माकड ेराठी शोती. भरा फॊदकू घ्मामची ऩयलानगी नव्शती, ऩण इतके जण भेरे, 

इतक्मा जणाॊना कुत्र्मावायखॊ भारन र्टाकरॊ की आभच्मावायख्मा  भुराॊना देखीर भग फॊदकुा घ्माव्मा 
रागल्मा.” 

“तनदान तुम्शारा फॊदकुा शभऱाल्मा तयी. आभच्मा ४८व्मा  तुकडीत वुरुलातीरा फॊदकुाच नव्शत्मा. 
आम्शी राठ्मा-काठ्मा, शातोड्मा घेऊनच रढत शोतो. कल्ऩना कय, आम्शी जमाॊच्मावाठी रढत शोतो, 
त्माॊचा आभच्मालय पलश्लावच नव्शता.”  

अळी कल्ऩना कयणेशी भाझ्मावाठी कठीण शोते.  
“अखेय ळलेर्टी जेव्शा त्माॊनी आम्शारा जुन्मा चाऩाच्मा फॊदकुी ददल्मा, त्मा भेर्क्वको आणण 

अभेरयकेच्मा मुद्धाच्मा लेऱच्मा शोत्मा. त्मा नेशभी जाभ व्शामच्मा आणण लारे्टर तेव्शा उडामच्मा!” 

“आणण तयीशी तुरा ऩयत जालॊ अवॊ कवॊ लार्टतॊ ?” भी पलचायरॊ.  
“कायण शी भाझी रढाई आशे. तळीच ती तुझीशी नाशी का, वे? जय आऩण रढरो नाशी, तय भग कोण 

रढेर?”  

भाझ्माकड ेत्माच्मा प्रश्नाचॊ उत्तय नव्शतॊ, ऩण देलाळऩथ वाॊगतो, भरा ऩयत रढाईलय भुऱीच जामचॊ 
नव्शतॊ.   



आणखी काशी ददलवाॊनी भरा थोड ेनीर्ट चारता  मेऊ रागरे, ऩण तयीशी भरा भदत रागत शोती. एक 

ददलव पऩॊक भरा भोठ्मा घयाकड ेघेऊन गेरा आणण भरा ते आतून  दाखलरे. खये तय ततथ ेपायवे काशीच 

यादशरे नव्शते. फशुतेक वलि जऱून गेरे शोते.  
“इथ ेआमरी वाशेफाॊच ेभोठे लाचनारम शोते आणण त्मात खऩू ऩुस्तके शोती,” तो म्शणारा. 

“कामद्माच्मा पलरुद्ध अवरे तयीशी त्माॊनी  भरा लाचामरा शळकलरे.” 

“म्शणजे ते चाॊगरे अवणाय.” भी म्शणारो.   
“नाशी वे, ते चाॊगल्माऩेषा लाईर्ट अगधक शोते. कधीकधी भरा लार्टते की त्माॊना लाचनू दाखलरेरे 

आलडत अवाले. त्माॊच्माकड ेकपलताॊच ेएक खऩू जाडजूड ऩुस्तक शोते. योज यात्री भी त्माॊना त्मातून भोठ्माने 
लाचनू दाखलत अव.े  

“इतकी वुॊदय ऩुस्तके शोती म्शणून भी मा घयारा दलुा देत अव ेऩण… ते  जमाच ेप्रतीक शोते त्मावाठी 
भी त्मारा शळव्माशी देत अव.े” 

आम्शी आणखी थोड े ऩुढे गेरो.  
“वे, गुराभ म्शणून जन्भारा मेणे पायच त्रावदामक अवते. ऩण आमरी वाशेफाॊनी भरा लाचामरा 

शळकलल्मालय,  जयी त्माॊचा भाझ्मालय शक्क अवरा, तयी भी कधीच कोणाच्मा ताब्मात जाणाय नाशी शे 

भरा वभजरे शोते.” 

“पऩॊक, तुझॊ अॊग गयभ रागतॊम,” भी  म्शणारो. “अये देला, भरा लार्टतॊ तू शी भाझ्मावायखाच आजायी 
आशेव. चर, भी तुरा घयी नेतो.” 

“अये, भी ठीक आशे. जया दभरो आशे इतकॊ च. ऩण भी रलकयच रढामरा तमाय शोईन. भी रढणाय 

आशे.”  



त्मा यात्री जेलण झाल्मालय भो भो फे एक जुने फामफर घेऊन रे्टफराऩाळी आरी. ती खऩू 

आनॊदात  शोती. आता रलकयच आम्शी ततथनू तनघणाय आशोत शे ततरा वाॊगण्माचा भरा काशी धीय शोत 

नव्शता.  
“कागद कवा फोरतो शे आमरी वाशेफाॊनी त्मारा शळकलरे आशे. पऩॊक, त्मारा दाखल ना,” ती 

म्शणारी.  
पऩॊकने आऩल्मा णखळातून एक चष्भा काढरा आणण फामफर भधीर डरे्व्शडच्मा प्राथिनेच े

ऩान  उघडरे आणण लाचामरा वुरुलात केरी. त्माचा आलाज र्स्थय शोता आणण तो पाय छान लाचत शोता. 
त्माच्मा तोंडच ेते ळब्द ऐकून भाझ्मा डोळमाॊवभोय खयोखयच गचत्र उबे यादशरे.  

“भराशी लाचता मेत अवते, तय ककती फये झारे अवते,” भी काशी पलचाय न कयताच फोरून गेरो.   
भरा राज लार्टते आशे शे जेव्शा पऩॊकच्मा रषात आरे, तेव्शा त्माने भाझा शात शातात घेतरा.  
“भी तुरा शळकलेन, वे, एक ददलव भी नक्की तुरा शळकलेन.” 

भाझा चशेया रार शोत अवल्माच ेभाझ्मा रषात आरे. भग भी म्शणारो, “भी ऩण काशीतयी 
भशत्त्लाची गोष्र्ट केरी आशे.” 

“शोम फाऱ, तू नक्कीच काशीतयी भशत्त्लाच ेकेरे आशेव,” त्माची आई म्शणारी.  
“भी शरॊकनच्मा शातारा स्ऩळि केरा आशे. लॊशळॊग्र्टनच्मा जलऱ अवताना शे घडरे. ‘फुर यन’च्मा 

अगोदय आम्शारा ततथ ेठेलरे शोते. याष्राध्मष स्लतः वलाांळी शस्ताॊदोरन कयत शोते. आणण भी  
भाझा शात वयऱ ऩुढे केरा.” 

“आणण त्माॊनी तो शातात घेतरा?” पऩॊकने पलचायरे.  

“शोम! आणण त्माॊनी तो शातात घेतरा!” भी उत्तय ददरे.  

“शा एक ळकुनच आशे, नाशी का?” तो आनॊदाने शवत म्शणारा.  
“पऩॊक, भाझ्मा शातारा शात राल. म्शणज ेआता तुरा म्शणता मेईर  

की अब्राशभ शरॊकनळी शस्ताॊदोरन केरेरा शात भी शातात घेतरा आशे!” 

“प्रत्मष शात शातात घेण्मावायखीच  गोष्र्ट की!” भो भो फ े 

      नलराने म्शणारी.  



दवुऱ्मा ददलळी पऩॊक जलऱ जलऱ ददलवबय एक जुना नकाळा ऩाशत फवरा शोता.  
“शे रुर्टार त्माॊच्मा छालणीऩावून ३० भैराॊऩेषा अगधक दयूलय जात नाशीत. त ेजय इथ ेमेत अवरे, तय त्माॊची 

छालणी इथनू जलऱच अवणाय. आऩल्मारा नदीच्मा दक्षषणेकड ेजाले रागेर, ऩादशरॊव का वे? भाझी तुकडी 
ततकडचे जाणाय शोती. भरा लार्टतॊ वाधायणऩणे इथ ेआऩण त्माॊना गाठू ळकू.” 

“कोणारा गाठणाय आशेव? तू जाणाय नाशीव ना?” आभच्माकड ेमेत अवरेल्मा त्माच्मा आईने आभच े

फोरणे ऐकरे शोते.  
“शे फघ आई, आम्शारा इथ ेयाशता मेणाय नाशी शे तुरा भाशीतच शोतॊ. तुरा भादशत अवणायच!” ततरा ळाॊत 

कयण्माच्मा प्रमत्नात तो म्शणारा.   
“नाशी, नाशी, भाझी राडकी फाऱॊ  ती!”  आणण ती यडामराच रागरी. फयाच लेऱ ती यडत यादशरी, भग ती 

स्तब्ध याशून नुवती ऐकू रागरी.  
“आई, शी रढाई  र्जॊकामराच शली, नाशी तय मा देळारा शा जो आजाय जडरा आशे, तो कधीच नाशीवा  

शोणाय नाशी.” केव्शाशी फोरताना पऩॊक गुराभगगयीरा नेशभी ‘आजाय’ म्शणत अव.े “आम्शारा जामरा शले.”  

तो ततच्मा ऩामाळी फवरा.  
शा ददलव कधीतयी मेणाय आशे शे ततरा भाशीतच शोते, अव ेततच्मा नजयेत ददवत शोते.  
भाझा श्लाव अडखऱू रागरा. छाती जड झारी. भाझ ेशात घाभेजरे शोते आणण ऩोर्टात ढलऱू  

रागरे शोते. आता पऩॊकरा वाॊगगतरेच ऩादशजे शे भाझ्मा रषात आरे शोते. ऩण ते कव ेवाॊगाले  
शेच कऱत नव्शते.  



त्मा यात्री भरा झोऩ आरी नाशी.  

“काम झारॊ फाऱ?” भो भो फ ेने भरा आऩल्मा खचुीलरनच पलचायरे.  

“भरा ऩयत जामचॊ नाशी,” भी एकदभ उत्तय ददरे.  

“शोम फाऱ, भरा भादशत आशे,” ती म्शणारी, “तुरा ऩयत जामचॊ नाशी आशे ते.”  

“तुरा भादशत नाशी. भी वैन्मात शोतो, ऩण भी भाझ्मा तुकडीतून ऩऱून आरो आशे. भी 
ऩऱून जात अवतानाच भरा गोऱी रागरी.” भी शुॊदके देऊन इतका यडू रागरो की भाझ्मा 
छातीत दखु ूरागरे. “भी शबत्रा आणण ऩऱऩुर्टा आशे.” 

ती फयाच लेऱ ळकेोर्टीकड ेऩाशत यादशरी आणण खऩू लेऱ काशीच फोररी नाशी. भग 

भाझ्मा यडण्माशून  भोठ्मा आलाजात ती म्शणारी, “तू अवा काशीशी नाशी आशेव. तू पक्त 

एक रशान भुरगा आशेव… केलऱ एक रशान भुरगा! तुरा बीती लार्टते ते वाशर्जकच 

आशे. बीती लार्टत नाशी अव ेकोणीच नवते.” 

“भी पऩॊक वायखा ळूय नाशी… भाझ्मात धमैि नाशी.”  

“शे फघ फाऱ, बीती लार्टते म्शणज ेतू ळूय नाशीव अव ेनाशी, शे तुरा भादशत नाशी का?”  

“ऩण भरा भयामचॊ नाशी.”  

“शे फघ, भयणाऩेषाशी लाईर्ट गोष्र्टी अवतात. ऩण तुरा बीती 
लार्टाली अव ेकाशीच नाशी. आता तू इथ ेभाझ्माजलऱ आशेव, भाझ्मा 
कलेत आशेव. तू एक ददलव चाॊगरा म्शाताया शोणाय आशेव. जेव्शा 
तुझी लेऱ मेईर, तेव्शा ऩयभेश्लय तुझा आत्भा स्लगाित घेऊन जामरा 
एक छान गाणाया ऩषी ऩाठलेर. आता फघ, तुरा गाणाऱ्मा ऩषाची 
तय बीती लार्टत नाशी ना?”  

ततच ेशे ळब्द ऐकून भरा छान झोऩ रागरी. 
स्लप्नात भरा गाणाये ऩषी, वुॊदय दशयलऱ, स्लच्छ 

वूमिप्रकाळ आणण यॊगीफेयॊगी पुरे ददवरी.  



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी आम्शी जाण्माची तमायी केरी. आम्शी भक्माचा ब्रेड, खायलरेरे 

ऩोकि  आणण लाऱलरेल्मा ळेंगा फाॊधनू घेतल्मा. खये तय ततथेच याशण्मावाठी भी काम शले ते केरे 

अवते, ऩण पऩॊकफयोफय जाणेच मोग्म शोते. त्माच्मावाठी भरा एलढे तयी कयामराच शले शोते.  

आम्शी आभच्मा तमायीलय एकदा ळलेर्टचा शात कपयलत अवताना आणण आम्शी ततथ े

यादशरो अवल्माच्मा काशी खणुा भागे यादशल्मा नाशीत ना माची खात्री करन घेत अवताना 
आम्शारा यानातून जोयजोयात ओयडण्माचा आणण ककॊ चाऱण्माचा आलाज ऐकू आरा.  

“रुर्टार!” पऩॊक म्शणारा आणण एक राकडाचा ढरऩा त्माने भायण्मावाठी शातात घेतरा.  

भो भो फ ेने तो त्माच्माकडून काढून घेतरा. “आधी तऱघयात जा. एका म्शाताऱ्मा काळमा 
फाईरा ते काशी कयणाय नाशीत. तुम्शी आधी तऱघयात ऩऱा.   भी काम वाॊगते ऐकरॊत  ना?”  

आम्शारा काशी ते आलडरॊ नाशी, ऩण ततने आम्शारा ढकररे. “जा रलकय, ते इथ े

मेण्माऩूली ऩऱा आधी.” ततने तऱघयाच ेदाय उघडरे आणण आम्शारा ढकरूनच ददरे. “भी 
वाॊगेऩमांत फाशेय मेऊ नका.” 

ती खोरीफाशेय गेरी तवा  व्शयाॊड्मातीर ऩामऱ्माॊचा ककयककयणाया आलाज ऐकू आरा.  

“ती त्माॊना शाकरून रालते आशे,” पऩॊक शऱूच कुजफुजरा.  

रुर्टार आत आरे तेव्शा भाझॊ काऱीज इतकॊ  धडधडत शोतॊ की रुर्टारॊ ना 
ते ऐकू मेत अवणाय माची भरा खात्रीच लार्टत शोती. खामरा काशी शभऱतॊम 

का शे ऩाशण्मावाठी ते वगऱॊ  वाभान धुॊडाऱत शोते त्माचा भोठा आलाज मेत 

शोता. भग वलि ळाॊत झारे. फाशेयच्मा झाडाॊभधनू  गोऱी झाडल्माचा एकच 

आलाज आरा. एक भोठी आयोऱी ठोकून ते तनघून गेरे.  

भो भो फे आम्शारा फोरालण्माची आम्शी लार्ट ऩाशत शोतो, ऩण ततने 
फोरालरे नाशी. अखेय आम्शी लय मेऊन फाशेय ऩऱारो आणण आम्शारा भो 
भो फे व्शयाॊड्माफाशेय ऩडरेरी ददवरी.  



“आम्शी इथ ेयादशरो, म्शणून तू त्माॊच्मा तालडीत वाऩडरीव,” पऩॊक ततरा 
उचरून घेत यडत यडत म्शणारा.  

ततच ेडोऱे दयूलय कुठेतयी ऩाशत शोते, ते त्माने अरगद शभर्टरे.  

“तुझ्मा भुराचॊ तुझ्मालय खऩू प्रेभ आशे, भो भो फे. खयॊच त्माचॊ खऩू प्रेभ आशे.” 

ततरा शभठीत घेत तो शुॊदके देत म्शणत शोता.  

ततचा शात थॊड ऩडऩेमांत आम्शी दोघाॊनी तो धरन ठेलरा शोता.  



पलरोच्मा झाडाखारी आम्शी ततरा दपन केरॊ आणण भग ततथनू तनघारो. वॊघयाजमाच्मा वैन्माऩमांत ऩोशोचामरा 
आम्शारा तीन ददलव रागतीर अवा पऩॊकचा अॊदाज शोता. तो वूमािची गती न्माशाऱत शोता.  

ततच ेळब्द अजून भाझ्मा कानात घुभत शोते. भी ळूय अवल्माचॊ ती म्शणारी शोती ते ळब्द. मुद्ध वुरु झाल्माऩावून 

कधी नव्शे इतकी भाझी चार आता र्स्थय शोती. गालाकड ेकपयामरा जालॊ तळा भोकळमा भैदानातून आम्शी चारत शोतो, 
म्शणजे, दवुऱ्मा ददलळीच्मा वकाऱऩमांत. नॊतय कोणीतयी आभचा ऩाठराग कयत अवल्माच ेआम्शारा जाणलू रागरे.  

“शे ठेल,” पऩॊकने त्माचा चष्भा णखळातून काढून भाझ्माकड ेददरा. “त्माॊना जय भाझ्माकड ेचष्भा शभऱारा, तय पायच 

गडफड शोईर.” 

त्माॊनी आम्शारा गाठरॊ तेव्शा एकजण ओयडरा, “ए ऩोया, मा काळमाफयोफय तू कुठे तनघारा आशेव?” 

भाझी उत्तयेकडची फोरण्माची ढफ त्माॊना कऱेर म्शणून भरा उत्तय द्मामचॊ नव्शतॊ. त्माने आभचॊ बफॊग पुर्टरॊ 
अवतॊ.  

“ए ऩोया, तू कुठल्मा तुकडीतीर आशेव?” त्माॊचा म्शोयक्मा खेकवरा.  
भाझ्माकड ेउत्तय नव्शतॊ.  
“तू वॊघयाजमातरा का?” एकाने भाझ्मा ऩाठीलयच्मा फॅगेतीर गणलेळ ओढून काढरा आणण डडलचनू म्शणारा.  
“ नाशी… भी त्मातरा नाशी. एकजण भेरा शोता, त्माचा गणलेळ भी घेतरा,” त्माॊना खयॊ लार्टालॊ म्शणून 

भी अडखऱत म्शणारो.  
तेव्शाच त्माॊनी आम्शा दोघाॊना ऩकडरे. भाझ्मा ळब्दाने त्माॊची खात्री ऩर्टरी शोती.  
आता आम्शी कॉन्पेडयेर्टच्मा वैन्माच ेफॊदी शोतो. त्मा यात्री आम्शारा एका कोठायात ठेलरे शोते. पऩॊक 

ताऩाने थयथयत शोता. त्माने भरा जव ेधरन ठेलरे शोते तवेच आता भी त्मारा धरन ठेलरे.  



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी आम्शारा एका फॊद गाडीत र्टाकरॊ. लारे्टत अनेक लेऱा थाॊफत 

आभचा प्रलाव फशुधा दोन ददलव चाररा शोता. दायाच्मा पर्टीतून मेणाऱ्मा उजेडाने आभच ेडोऱे 

ददऩत  शोते. भग आम्शारा एका घोडागाडीत र्टाकून एका ळशयातून नेण्मात आरॊ.  

ळशयातरे रोक आभच्माकड ेर्टक रालून ऩाशत शोते. त्माॊच्मा नजयेत तुच्छता आणण द्लेऴ 

शोता. अचानक आम्शी एका तुरुॊ गाच्मा दयलाजमाळी थाॊफरो.  

“त्माच्मालय ‘अॉडयवनर्व्शर’ अवॊ शरदशरॊम,” पऩॊक शऱूच कुजफुजरा.  

भाझ्मा काऱजाचा ठोका चकुरा. भी माफद्दर ऐकरॊ शोतॊ. कॉन्पेडयेर्टच्मा वलाित लाईर्ट 

छालण्माॊऩैकी ती  एक शोती.  



आम्शारा गाडीतून खारी ढकररॊ  तेव्शा आम्शी दोघे जशभनीलय आऩर्टरो.  

“नको, नको,” आम्शा दोघाना  पयपर्टत नेत अवताना भी पलनलणी कयत शोतो.  

अॊगात ताऩ अवल्माने पऩॊक अडखऱून खारी ऩडरा. तयीशी त्माॊनी त्मारा 
तनष्ठुयऩणे पयपर्टत नेरे. आम्शा दोघाॊना तनयतनयाळमा ददळाॊना जामरा बाग 

ऩाडऩेमांत त्माने काशी पलयोध केरा नव्शता.  

भग भाझ्माकड ेमेत तो म्शणारा, “वे, जमा शाताने शरॊकनच्मा शातारा स्ऩळि केरा 
आशे, त्मा शातारा भरा एकदा अखेयचा स्ऩळि कर दे.”   



त्माच ेडोऱे बरन आरेरे भरा ददवत शोते आणण आम्शा दोघाॊना ओढून लेगऱे 

कयेऩमांत त्माने भाझा शात घट्ट  धरन ठेलरा शोता. एक दणका देऊन त्माॊनी त्मारा 
पयपर्टत दयू नेरे. भागे लऱून ऩाशत तो भरा काशीतयी वाॊगामचा  प्रमत्न कयत शोता, 
ऩण त्माच्मा ऩाठीलय चाफकाच ेपर्टकाये भायत ते त्मारा ढकरून घेऊन गेरे.  



शी गोष्र्ट खयी आशे कायण, ळले्डन यवेर कदर्टिव ने ती त्माची भुरगी योझा दशरा वाॊगगतरी.  

योझा कदर्टिव स्र्टोलेर ने ती ततची भुरगी एस्रे्टरा दशरा वाॊगगतरी.  

एस्रे्टरा स्र्टोलेर फाफिय दशने ती नॊतय ततचा भुरगा पलल्मभ मारा वाॊगगतरी.  

ती त्माॊनी नॊतय त्माॊची भुरगी ऩॅदरशळमा दशरा, म्शणज ेभरा, वाॊगगतरी.  

भाझ्मा लडडराॊनी जेव्शा शी गोष्र्ट वॊऩलरी तेव्शा आऩरा शात ऩुढे करन ते म्शणारे, “अब्राशभ 

शरॊकनच्मा शाताळी शस्ताॊदोरन केरेल्मा शातारा जमाने स्ऩळि केरा आशे, त्मा शातारा स्ऩळि केरेरा 
शाच तो शात आशे.”   



पऩॊकव आमरीच ेआता कोणीशी लायव शमात नवल्माने शे ऩुस्तक शीच त्माची 
एक शरणखत आठलण आशे.  

तुम्शी जेव्शा शे ऩुस्तक लाचार, तेव्शा ते खारी ठेलण्माऩूली त्माच ेनाल भोठ्माने 
म्शणा  आणण त्मारा कधीच पलवयणाय नाशी अळी ळऩथ घ्मा.   


